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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз шведськими
дiалектами, їхнiм iсторичним розвитком, їхня класифiкацiя та функцiї.
Крiм того, студенти знайомляться з науковою термiнологiєю в галузi
дiалектологiї, її теорiєю та методологiєю.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Дiалектологiя та варiативнiсть мов”
передбачає володiння шведською мовою на рiвнi не нижче B2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти, знаннями з
фонетики, граматики, лексикологiї, iсторiї шведської мови, здобутими
пiд час вивчення теоретичних дисциплiн зi шведської мови, а також
володiння загальними знаннями з географiї Швецiї, здобутими пiд час
вивчення курсу “Лiнгвокраїнознавство країн першої мови”.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Дiалектологiя
та варiативнiсть мов” у 3-му семестрi магiстратури охоплює лекцiйнi
та практичнi заняття. На лекцiйних заняттях студенти знайомляться
iз визначеннями поняття дiалект, теоретичними положеннями та
методологiєю дослiдження дiалектiв, принципами географiчної та
соцiальної варiативностi, походженням та iсторичним розвитком дiалектiв
шведської мови, їхньою класифiкацiєю та сферою вжитку. На практичних
заняттях студенти оволодiвають навичками читання та сприймання на
слух найпоширенiших шведських дiалектiв, а також їхнього лiнгвiстичного
аналiзу.

4. Завдання. Навчальна дисциплiна “Дiалектологiя та варiативнiсть
мов” передбачає вирiшення таких завдань:

â ознайомити студентiв iз основними пiдходами до визначення
поняття дiалект;

â ознайомити студентiв iз основними дiалектними рисами шведської
мови та ареалом їхнього поширення;

â ознайомити студентiв iз принципами географiчної та соцiальної
варiативностi;

â навчити тлумачити дiалектнi карти з дiалектологiчної перспективи;
â навчити самостiйно аналiзувати шведськi дiалектнi тексти та

аудiозаписи;
â навчити читати, розумiти та використовувати алфавiт шведських

дiалектiв.
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5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

1.1. Основнi пiдходи до
визначення поняття
дiалект

Лекцiї Тест 10%

1.2. Основнi дiалектнi ри-
си шведської мови та
ареал їхнього поши-
рення

Лекцiї Тест 10%

1.3. Принципи географi-
чної та соцiальної
варiативностi

Лекцiї Тест 10%

2.1. Тлумачити дiалектнi
карти з дiалектологi-
чної перспективи

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

20%

2.2. Читати, розумiти та
використовувати ал-
фавiт шведських дiа-
лектiв

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

20%

4.1. Самостiйно аналiзу-
вати шведськi дiале-
ктнi тексти та аудiоза-
писи

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

30%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1

ПРН 9 Оцiнювати iсторичнi
надбання та новiтнi досягнення
фiлологiчної науки

+ + +

ПРН 10 Характеризувати тео-
ретичнi та практичнi аспекти
конкретної фiлологiчної галузi

+ + +

ПРН 11 Демонструвати погли-
бленi знання з обраної фiлологi-
чної спецiалiзацiї

+ + +

ПРН 12 Здiйснювати науковий
аналiз мовного й лiтератур-
ного матерiалу, iнтерпретува-
ти та структурувати його з
урахуванням класичних i новi-
тнiх методологiчних принципiв,
формулювати узагальнення на
основi самостiйно опрацьованих
даних

+ + +

ПРН 25.2 Володiти навичками
мiжкультурної комунiкацiї

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у

процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: тест, модульна контрольна робота.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Тест РН 1.1 — 1.3 18 30
Модульна контрольна
робота РН 2.1 — 2.2, 4.1

42 70

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критично-
розрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Тест виконується пiсля лекцiйної частини курсу. Модульна контрольна
робота проводиться наприкiнцi семестру.
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7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

60–100 зараховано
0–59 не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ

ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 1–2 Поняття дiалект. Вiдмiн-
ностi мiж поняттями ’мова’, ’дiалект’,
’соцiолект’. Межi мов та дiалектiв у
Скандинавiї та на шведськомовнiй
територiї. Функцiї дiалектiв

4 8

Лекцiя 3–4 Iсторичний розвиток
дiалектiв в межах шведськомовної
територiї. Шведська фонетична гео-
графiя. Шведська фонологiя

4 8

Лекцiя 5 Локальнi та традицiйнi
дiалекти, регiональнi дiалекти, регiо-
нальнi стандартнi мови. Дiалектичнi
риси та змiннi на рiзних мовних
рiвнях: фонологiчнi, морфологiчнi,
лексичнi, синтаксичнi, семантичнi.
Карти дiалектiв та алфавiт шведських
дiалектiв

2 4

Лекцiя 6 Лiтературна шведська мова.
Дiалекти свеїв. Дальськi дiалекти

2 4

Лекцiя 7 Пiвденношведськi дiалекти.
Гетськi дiалекти

2 4

Лекцiя 8 Пiвнiчношведськi дiалекти.
Ельвдальський дiалект

2 4

Лекцiя 9 Готландський дiалект. Схi-
дношведськi дiалекти

2 4

Лекцiя 10 Джерела вiдомостей про
шведськi дiалекти. Дiалектнi бази
даних та аудiозаписи дiалектiв.
Iнститут мовної та народної пам’ятi.
Дiалектний проект SweDia 2000.
Архiв дiалектiв та топонiмiв

2 4
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 11 Розвиток дiалектiв у другiй
половинi XX столiття — на початку
XXI столiття. Ставлення до дiалектiв
у сучаснiй Швецiї. Актуальнi змiни
в шведських регiональних варiантах.
Дiалекти з соцiолiнгвiстичної пер-
спективи

2 4

Лекцiя 12 Шведськi дiалекти у ЗМI та
популярнiй культурi

2 4

Тест 2
Практичне заняття 1–6 Аналiз
текстiв та аудiозаписiв шведських
дiалектiв

12 30

Модульна контрольна робота 2
Всього 24 16 80

Всього — 120 год.
З них:
лекцiї — 24 год.
практичнi заняття — 16 год.
самостiйна робота — 80 год.
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